
VERSENYKIÍRÁS-MÓDOSÍTÁSOK 

 

A BSSZ Elnöksége és Versenybírósága a 2012/13. évi Felnőtt csapatbajnokság kiírásának alábbi 
pontjait módosítja: 

 

6.4.2. pont: A versenybíróságnak joga van bizonyos helyszíneken csapatbajnoki mérkőzést nem 
engedélyezni a korábbi tapasztalatok alapján. Készletekről, sakkórákról, játszmalapokról a 
helyválasztó csapatnak kell gondoskodni. A vendéglátóknak a mérkőzéseket megfelelő méretű és 
formájú asztalokkal és székekkel felszerelt, kielégítő fűtésű, szellőzésű, világítású és méretű, 
zajmentes teremben kell lebonyolítania, valamint dohányzó helyet kell kijelölnie. Amennyiben egy 
sportkör adott csapata számára nem tud ezen kritériumoknak megfelelő versenyhelyiséget 
biztosítani, a Versenybíróság dönthet a nevezés elutasításáról, vagy kötelezheti az otthoni meccsek 
feladására az adott csapatot. (...) 

7.5.4. pont: (...) Csak olyan versenybíró kérhető fel házibírónak, aki szerepel a házibírói 
névjegyzékben, vagy a BSSZ vagy az MSSZ versenybírói karának tagja, és részt vett az adott 
bajnoki évadra vonatkozó BSSZ bírói értekezleten. (...) 

8.1.8. pont: Ezek betartásáért a sportkör vezetője felelős, megszegésük esetén első alkalommal az 
erőlista díjmentesen javítható, ismétlődés esetén minden további alkalommal egyesületenként 5000 
forint befizetendő a BSSZ számára. 

8.1.9. pont: (...) Ennek hiányában az emlékezetből történő összeállításban vétkes csapatot 
ismétlődés esetén további alkalmanként 1 büntetőponttal sújtja. (...) 

8.1.10. pont: (...) e határidő túllépése esetén 500 forint/fő pótdíj megfizetésére kötelesek, kivéve, ha 
a késedelemben bizonyíthatóan vétlenek. 

8.1.11. pont: (...) Az újraérvényesítés határidejét be nem tartó sportkörök csapatait a 
Versenybíróság késési naponként csapatonkénti 1 büntetőpont adásával sújtja, kivéve, ha a 
késedelemben bizonyíthatóan vétlenek. 

10.5. pont: Ha egy törölt státuszú játékos játszott mérkőzést, akkor a mérkőzés kontumált 
eredményének megállapításán kívül a vétkes csapat 2 büntetőpont kirovásában részesül, és a 
Versenybíróság kötelezi a játékos versenyengedélyének kiváltására a mérkőzés napjától számított 
15 napon belül, de legkésőbb az utolsó versenynapot követő első munkanapig, valamint az erőlista-
módosítás díjának a BSSZ kasszájába való befizetésére. A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén 
a csapatot a Versenybíróság törli a bajnokságból. 

10.8. pont: (…) Ennek elmulasztása a versenykiírás megszegése, ami ismétlődés esetén a 
Versenybíróság döntése alapján pénzbüntetést von maga után. 

10.9. pont: Súlyosan sportszerűtlen viselkedés fegyelmi eljárást von maga után. A Fegyelmi 
Bizottság döntését (büntetőpont kirovása, pénzbüntetés, visszaminősítés vagy a bajnokságból való 
kizárás) a Versenybíróság érvényesíti. A következő esetekben továbbítható egy játékos vagy 
csapatvezető ügye a Fegyelmi Bizottsághoz: (...) 

„Mérkőzés elején vagy végén az ellenfél kéznyújtásának el nem fogadása” a pontból törlésre került. 

10.10. pont: (...) A beszélgető játékost a versenybíró először szóban, majd írásban köteles 
figyelmeztetni, további ismétlődés esetén a játékost vesztesnek nyilvánítja. Az ellenfél mindennemű 
szándékos zavarása a fenti szankciót vonja maga után. 
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